Olsvikutstillingen 2012
Kunst- og kulturuke
i Olsvik kirke
20. – 28. oktober 2012
• Salg av kunst- og kunsthåndverk
• Domprost Jan Otto Myrseth åpner
Olsvikutstillingen
• Åpning av vandreutstillingen
«Sennepsfrøet» av den kazakhstanske
kunstneren  Nelly Bube, v/ Anne Kristin
Aasmundtveit
• «Billedkunst og musikk» v/maleren Olaf
Storø og sangeren Berit Meland
• «I begynnelsen var Ordet»
- dramatisering og musikk
• «Høysangen»  v/ Anne Kristin
Aasmundtveit  
• Dobbel korkonsert med elitekorene     
Volve Vokal og Sola Fide
• Dukketeater «Ofelias skyggeteater»
• Kafé

Olsvik Kirke

Olaf Storø

ÅPNINGSTIDER FOR OLSVIKUTSTILLINGEN OG
VANDREUTSTILLINGEN «SENNEPSFRØET»
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

20. okt.
21. okt.
23. okt.
24. okt.
25. okt.
26. okt.
27. okt.
28. okt.

Kunstkafé

Kl 14.00 – 18.00
Kl 13.00 – 19.00 og etter forestillingen
Kl 17.00 – 19.00 og etter forestillingen
Kl 17.00 – 19.00
Kl 17.00 – 19.00
Kl 17.00 – 19.00 og etter konserten
Kl 13.00 – 18.00
Kl 13.00 – 17.00

”Den lille kafé” er åpen slik at de besøkende kan ta seg
et kakestykke og noe å drikke.

Kunst og kultur
Kulturuken i Olsvik arrangeres for
15. gang og presenterer et variert
tilbud av kulturelle aktiviteter.
Olsvikutstillingen: 15 billedkunstnere
og kunsthåndverkere stiller ut. Det
er stor bredde i de kunstneriske
uttrykksformene som omfatter:
maleri, akvareller, grafikk, smykker,
glass, keramikk og tekstil. Et eget
formål med utstillingen er å
samle inn midler til Nupens
glasskunst i Olsvik kirke.
30% av salget fra
Olsvikutstillingen
går til kirkens utsmykkingsfond.

Kunst- og kulturkomiteen i Olsvik kirke samarbeider med Kulturkontoret i Fyllingsdalen og Laksevåg.

Vandreutstillingen «Sennepsfrøet»
Bibelen fortalt fra Kasakhstan
Nelly Bube er en anerkjent kunstner
i sitt hjemland Kasakhstan. Hun
maler i naivistisk stil og er preget
av østerlandsk tradisjon. Samlingen
«Sennepsfrøet» består av 56 bilder i 70
cm x 70 cm format, alle med motiver fra
bibelhistorien.
I Nelly Bubes uttrykk finner man
en dialog med den store russiske
ikontradisjonen. Hun sier selv at mens
gullet og ikonene gjenspeiler Guds
nærvær, så er hennes intensjon med
bildene å gjenspeile menneskenes
virkelighet. Det gjør hun ved å tolke
de bibelske fortellingene inn i sin egen
tradisjon med sterke og klare farger.
Bube er både billedkunstner, grafiker
og illustratør. Bube har holdt en rekke
separatutstillinger, også i Europa
(Genève, Paris). Hun har fått nasjonale
priser for sine bokillustrasjoner. I sitt
hjemland er hun mest kjent for motiver
fra nomadelivet, og særlig for prosjektet
«Den store Silkeveien».
Vandreutstillingen er åpen fra
20. oktober til 1. november.

Nelly Bube

I N FORMAS JON O M K UN ST N ERN E
Kjell Nupen, billedkunst, glasskunst, keramikk
og skulptur, Kristiansand. Nupen er utdannet
ved Statens Kunstakademi i Oslo og Staatliche
Kunstakademie i Düsseldorf. Nupen fikk i ung
alder gjennombrudd som maler og grafiker og
har i mange år vært en markant skikkelse i norsk
samtidskunst. Han har stilt ut i inn- og utland
og er innkjøpt av nasjonale og internasjonale
institusjoner og gallerier. Nupen har hatt store
utsmykkingsoppdrag: Otterdalsparken og Søm kirke
i Kristiansand og Geilo kulturkirke. I de senere år
preges bildene hans av landskapsscener med vekt
på maleriets koloristiske og formale kvaliteter. Nupen
arbeider for tiden med glasskunst til kirkerommet i
Olsvik kirke. www.kjellnupen.no

Rolf Nerli, billedkunstner,
Tønsberg. Utdannet ved Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole
i Oslo 1971 -74 og Statens
Kunstakademi 1974-80.

Rolf Nerli

Har mottatt flere stipend, Nerli har
holdt separatutstillinger i Norge
og Sverige og deltatt ved en rekke
kollektivutstillinger.
Nerli er innkjøpt av Nasjonalgalleriet.

Kjell Nupen

Olaf Storø, billedkunstner, Svalbard. er en av
Longyearbyens lokale kunstnere. Utdannet ved
Eidaskulen i grafikk, og har hatt studieopphold i
Finnmark, på Svalbard og ved Augsburg College i
Minnesota, USA.
Storø har hatt en rekke
separatutstillinger. De fleste
offentlige bygg i Longyearbyen har
ett eller flere av kunstnerens arbeider.
Blant utsmykningsoppdragene er
Kjevik flyplass i Kristiansand, og
hurtigruteskipet MS Finnmark.
Storø deltok i NRK- programmet
«Isbjørn i magen - ild i hjertet» i 2009.
www.storoe.no

Olaf Storø

Bjørn Christian Røed, billedkunstner, Stavanger,
har utdanning i grafisk forming, grafikk og bokkunst
ved Bergen Kunsthåndverkskole og har studert ved
Studieatelieret i Stavanger og Kunstforeningens
kunstskole i mange år. Røed har vært representert på
Vestlandsutstillingen, har deltatt i kollektivutstillinger
og hatt separatutstillinger flere steder i landet.
Arbeidene hans er innkjøpt av kunstforeninger
og offentlige institusjoner. Kjærligheten til
kystlandskapet har i hovedsak vært drivkraften i
bildespråket hans. www.staubokultursenter.no

Linda Lid, keramiker,
Hardanger, har fagbrev som pottemaker
fra Frankrike og har
yrkespraksis fra en rekke
fremtredende verksteder
i Frankrike, Danmark,
Korsika og Norge. Hun
har deltatt i kollektivutstillinger i og utenfor
Norge og er representert
i norske gallerier. Linda
Lid har eget verksted i
Strandebarm i Hardanger.
Hun spesialiserer seg innenfor vedfyringsteknikk
og dreiing av store fat og
mugger.

Bjørn Christian Røed

Per Flatøy, billedkunstner, Stord, er utdannet ved
Norsk Kunsthandverksskule og har studert maleri
og tresnitt hos fremstående, norske kunstnere.
Gjennom ulike teknikker og materialvalg ønsker han
å formidle inntrykk og ideer. Motivene kan være alt
fra dyr, mennesker hus, landskap, himmel og hav,
eller kanskje en morsom ide. Arbeidene hans er
innkjøpt av offentlige institusjoner, som kommunen
og fylkeskommune. Flatøy er representert ved en
rekke separat- og kollektivutstillinger og har hatt
flere utsmykkingsoppdrag. Medlem av Norske
Grafikere og Billedkunstnere.

Per Flatøy

Linda Lid

Benarik Art, gullsmeder, Stavanger, har utformet
sin egen design og har arbeidet sammen siden 1993.
Smykkene deres består for det meste av sølv med
gulldekor og steiner med spesiell form og farge.
Henry Benarik har gullsmedmesterutdanning fra
Norge og Israel.
Osnat Benarik har flere generasjoner med orientalske gullsmeder i familien. Hun gir orientalsk design
en vestlig uttrykksform.

Bjarne Nielsen

Bjarne Nielsen, keramiker, Bud i
Romsdal, er opprinnelig dansk og
har arbeidet som keramiker med
eget verksted siden 1974. Han er
utdannet lærer og selvlært som
keramiker. De siste årene har han
spesielt arbeidet med utviklingen
av krystallglasurer – en teknikk 		
som bare få i Norge benytter.

Kari Selnes, tekstilkunstner, Bud i Romsdal, er
opprinnelig fra Trondheim. Utdannet førskolelærer
og selvlært som kunsthåndverker. Hun har arbeidet
med stofftrykk og keramikk i eget verksted siden
1981. Bjarne Nielsen og Kari Selnes har siden 1981
drevet Tornes Keramikk- og Tekstilverksted i Fræna kommune i
Møre og Romsdal. Noen keramikkprodukter er resultat av felles
utforming. De har opp gjennom
årene deltatt på mange utstillinger, både i hjemfylket og ellers i
landet.
Kari Selnes
www.torneskeramikk.no

Benarik Art

Kazuri, keramiske smykker
fra Kenya. Keramikkverkstedet
for vanskeligstilte kvinner ble
startet i 1975. I dag arbeider
380 kvinner i verkstedet.
Visjonen for bedriften er at
«-det skal komme kvinner
til gode». Hver perle er
håndlaget og malt for hånd.
Farger, kombinasjoner og
design gjør hvert enkelt
smykke unikt. Kazuri er en
«fairtrade» bedrift.
www.kazuriscandinavia.com

Kazuri

Glasshytten Varmt Glass, Cathrine
Kårevik og Niclaes Hoff, glasskunstnere, Bergen, lager det meste
innen kunstglass: glass, skåler, fat
og dekorasjonsting som engler og
hjerter. De har verksted på Kranen i
Solheimsviken, Bergen. Produktene
kjennetegnes ved varme, vakre farger
i rødt, oransje, gult og grønt.

Glasshytten Varmt Glass

Torild Finsrud Velure, husflidshåndverker, Fana.
Medlem av Norske Husflidshandverkere. Har drevet
med toving av hatter i 25 år og er selv en ivrig
hattebruker. Stadig nye materialer og fasonger blir
utprøvd for å variere dekoren på hattene. Ukardet
ull, knapper, glidelåser, hestetagl, metallbokser og
sykkelslanger blir brukt. En skal kle seg opp - og ikke
ut - med en hatt. Hun har verksted på Titlestad i Fana
og har hatt utstillinger i kunstlag, på museum, i
kulturhus og på messer. www.torildfv.no

Torild Finsrud Velure

Annette Wollertsen Skeide, keramiker, Bergen,
ønsker å formidle hverdagsglede gjennom sin
brukskeramikk. Ved hjelp av enkel, lys estetikk skaper
hun vakre objekter som tåler daglig bruk. Dekoren
er glasurer i ulike striper og fargefelt. Hun integrerer
figurative uttrykk til objekt via overførte foto og tekst.
www.awskeide.no

Annette Wollertsen Skeide

Ingvill Gullaksen, tekstilkunstner, Bergen. Utdannet
ved Statens høgskole for
kunsthåndverk og design i
Bergen, med hovedfag i tekstil (stofftrykk) i 1994. Hun har
deltatt på felles utstillinger
som Høstutstillingen og Norsk
Kunsthåndverk og har også stilt
ut på Hå Gamle Prestegård på
Jæren. Kjolene som presenteres, har samme snitt, men får
forskjellig uttrykk gjennom
variasjon i mønster, materialer, trykketeknikker og farger.
Inspirasjonen til mønsterbygging henter hun fra naturen
og fra geometriske ornamenter.

Ingvill Gullaksen

PROGRAM
Kl 14.00
		
		
		
		
		

Åpning av Kulturuken og Olsvikutstillingen v/ domprost
Jan Otto Myrseth.
Åpning av vandreutstillingen «Sennepsfrøet»
v/ Anne Kristin Aasmundtveit, Bibelselskapet.
Sang v/ Marthine Bjordahl og Anita Barsnes
TenSings dramagruppe

Kl 16.30
		

«Høysangen». Anne Kristin Aasmundtveit forteller Bibelens
store kjærlighetshistorie, kalt Sangenes sang, med utgangspunkt i Nelly Bubes malerier. « Høysangen» beskriver kjærlighet
og lengsel og er en av verdenslitteraturens største tekster.
Musikk v/ Erik Andersen og Rune Klevberg
Gratis adgang

		
		

Fredag 26. oktober
Kl 19..00
Dobbel korkonsert med
elitekorene Volve Vokal
og Sola Fide. Korene har
hvert sitt program, men
synger også sammen. Sola
Fide er et blandet kor/
kammerkor med 40 medlemmer. De har et variert repertoar, alt
fra tradisjonelle salmer til nyere populærmusikk, negro spirituals og folkeviser. Som navnet («troen alene») sier, har koret sin
plattform i kristen sang og musikk. Koret har deltatt i en rekke
konkurranser i inn- og utland og gitt ut flere CD’er. Dirigent:
Janicke Damm Rusti. http://www.solafide.no/
		

Søndag 21. oktober
Kl 11.00
Ung messe v/ kapellan Ida Greve og TenSing.
Kl 19.00
		
		
		
		
		
		

		

«Å gi en opplevelse. Å røre et hjerte»
Et sterkt møte med to kunstuttrykk og
to mennesker som inspirerer hverandre:
Maleren Olaf Storø, bosatt på Svalbard,
med et spesielt forhold til natur og dyreliv,
og Berit Meland, sanger og sangpedagog
med mange konserter bak seg. Gjennom sang, foredrag og
bilder fra natur og dyreliv på Svalbard ønsker de å fremme et
budskap om at vi mennesker må leve i fred med hverandre og ta
vare på alt som lever rundt oss.
Inngangspenger:Kr 150,-

Tirsdag 23. oktober
Kl 19.00
«I begynnelsen var Ordet»
		
Den profesjonelle fortelleren Birgitte Bjørnstad Sæbø har
sammen med gitaristen. Ulla Käll laget en vakker forestilling,
hvor Johannesevangeliets tekster blir fortalt fra begynnelse til
slutt. Uten mange ytre effekter, men med gitarspill som akkompagnement, både under lesingen og som mellomspill, legger
de to kunstnerne til rette for en spesiell og ny opplevelse av
Bibel-tekstene. Birgitte Bjørnstad Sæbø har mottatt den litterære
Emmausprisen som tildeles for bøker som «på en fremragende
måte formidler og aktualiserer kristen tro og kristne verdier»
		
Inngangspenger: Kr 150,-

		
		

		

		

Volve Vokal er et vokalensemble som holder til i Bergen.
Ensemblet har som mål å være nyskapende på høyt
kunstnerisk nivå. Repertoaret er variert men med ny, norsk
vokalmusikk som satsingsområde. En viktig visjon for
ensemblet er å gjøre
samtidsmusikken mer
tilgjengelig og å gi
tilhørerne helhetlige kunstopplevelser.
Dirigent: Gro Espedal.
Inngangspenger: Kr 150,-

Lørdag 27.oktober
Kl 16.00
«Ofelias skyggeteater» for barn i følge med voksne. En varm
og vakker forestilling som baserer seg på Michael Endes bok om
lille frøken Ofelia og alle hennes skygger. Her møter vi de store
og viktige spørsmål i livet: Om å finne tilhørighet, å få frem det
beste i seg selv og andre, og om å få en ny start. Forestillingen
varer i 45 minutter og passer best for barn fra 4 år.
		
Familier kr 100,-

Kunst-og kulturuken i Olsvik er støttet av
Kulturkontoret i Fyllingsdalen og Laksevåg og Sparebanken Vest

www.netprint.no

Lørdag 20. oktober

